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Od paraliżu w stronę życia

Trzymam wszystko w sobie, aż do momentu, gdy…

MAM TRZYDZIEŚCI TRZY lata. Drzwi, które usiłuję trzymać za-
mknięte, gwałtownie się otwierają. Ustępują pod naporem. 
Wszystko, co próbowałam ukryć, uwalnia się z siłą, która mnie 
przygważdża i unieruchamia. Blokowana od dwunastego roku ży-
cia energia nabrała masy i, uwalniając się, omal mnie nie zabiła.

Trzymałam w sobie te wszystkie doświadczenia niewidzialne-
go świata, aż do momentu, gdy…

Pewnego przedziwnego dnia wydarzyło się coś, co miało za-
kwestionować moje myślenie i doprowadzić do wniosku: 
„Skoro mi się to przytrafia… z pewnością mam coś do zrozu-
mienia”.

Od jakiegoś czasu czuję drętwienie w ciele, jakby stopniowo 
opanowywał mnie lekki paraliż. Najpierw oko, potem ręka i tak 
dalej. Bywa, że mam zablokowaną częściowo prawą stronę cia-
ła z nogą włącznie. Paraliż postępuje w ukryty sposób. Czasem 
miewam kłopoty z chodzeniem, ale udaje mi się w miarę nor-
malnie funkcjonować. Mój lekarz ostrzega: „Uważaj”. Ja powta-
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rzam, że daję radę, że na pewno jest jakieś wyjaśnienie tych do-
legliwości… i że je znajdę.

Moje życie toczy się dalej, lepiej lub gorzej, aż do momentu, 
gdy… Jestem w samochodzie. Dojeżdżam do skrzyżowania 
w miasteczku Jard-sur-Mer. Wyraźnie widzę znak stopu… i na-
gle go nie ma. Jakby chciał mi coś powiedzieć. Siedzę za kierow-
nicą, nie mogę się ruszyć, bez głosu, całkowicie unieruchomiona 
od środka. Cała moja prawa strona jest sparaliżowana. Zabloko-
wana. Ponieważ zatrzymałam się przed jakimś sklepem, szybko 
ktoś zauważa samochód z bezwładną osobą w środku. Nie je-
stem w stanie zrobić nic poza poddaniem się i czekaniem. Skle-
pikarz natychmiast wzywa pomoc.

Przyjeżdżają strażacy, lekarz umawia mnie na wizytę do neu-
rologa na cito. Jedziemy do szpitala, tam rusza seria badań, żeby 
ustalić, co mi dolega (przypominam sobie swój widok z hełmem 
elektrodowym na głowie). Tętniak? Stwardnienie rozsiane? Do-
wiedzieć się, co się dzieje… Dławi mnie szpitalny zapach, cały 
czas wymiotuję, wszędzie. Wymiotuję w windzie i na nosze. Mi-
mo trwających badań lekarze są zdezorientowani. Leżę na łóż-
ku, a wokół mnie poruszenie. Uśmiecham się. Chociaż jestem 
unieruchomiona, wszystko czuję. I słyszę. Tylko nie mogę nic 
zrobić. Wreszcie zapada decyzja o pobraniu płynu mózgowo- 
-rdzeniowego. Ktoś podchodzi do mnie z wielką igłą i zaczyna 
się zabieg. Zdążę tylko jeszcze powiedzieć będącemu obok Bru-
nowi, mojemu mężowi: „Umieram”.

Bardzo wyraźnie widzę tę scenę. Unoszę się nad swoim ciałem. 
Zostawiam ich w nerwowym zamieszaniu i dostaję się do dłu-
giego tunelu, który zasysa mnie z zawrotną prędkością. Mijam 
miejsce pełne twarzy. Zbliżam się do świetlistej przestrzeni, czu-
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ję, jak otula mnie autentyczna życzliwość. Czuję łagodne, przy-
jemne ciepło. Jest mi dobrze.

Tylko że… nie mogę tam zostać. Bardzo szybko to do mnie 
dociera. Coś, jakby gęsta masa światła, bardzo jasna… jakby ja-
kaś istota, chwyciła mnie za ramiona. Przestrzeń, w której się 
znajduję, nie oślepia, ale wydaje się przepełniona światłem do 
granic możliwości. Jestem w nim całkowicie zanurzona. Mimo 
odczuwanej pełni nie mogę zostać. Świetlistość zbliża się do 
mnie jeszcze bardziej i teraz czuję na ramieniu czyjąś dłoń. Ro-
zumiem, że nie mogę przedłużać tego momentu. Muszę wybrać, 
wiedzieć, czy wracam… czy nie. Tak mi tu dobrze. Zaczyna mną 
szarpać. Dosłownie. Oddziałują na mnie przeciwne siły, przycią-
gania i odpychania, chęć pójścia w stronę światła i chęć powrotu 
tam, skąd przyszłam. Podejmuję zatem decyzję. Wydaje mi się, 
że zaczynam rozumieć swoją rolę. Mam jeszcze na Ziemi coś 
do zrobienia. Jestem wzywana do powrotu. Kiedy tutaj jest mi 
tak dobrze! Oczywiście, ale masz  do  w y konania  zadanie. 
Niech będzie. Decyduję w końcu i wybieram życie.

Trochę wbrew sobie, lecz upewniona tym, co poczułam, wra-
cam. Do życia…

Po powrocie postanawiam nie gnuśnieć w szpitalu… Paraliż się 
cofnął, opowiadam personelowi, co przeżyłam, na co oni przy-
syłają mi psychiatrę. „Dostanie pani leki”. Wypisuję się na własne 
żądanie i wracam z Brunem do domu. Kiedy jestem na miejscu, 
już wiem, że czeka na mnie coś nowego. „Okej, mam coś do zro-
bienia, ale co?” – myślę. Zapytaj o to życie, a ono wskaże ci drogę 
albo będzie ją oznaczać małymi kamykami. Dobrze, a konkret-
nie? I tak każdego dnia pytam: „Jakie jest moje zadanie?”. I po-
zostaję bez odpowiedzi.



Czuję się osamotniona ze swoją niezwykłą historią. Ludzie, któ-
rzy przeżyli to samo, co ja, nie ujawniają się. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych tego rodzaju doświadczenia utrzymywano 
w tajemnicy, nikt nie miał odwagi o tym opowiadać.

Jakiś czas po wydarzeniach na ostrym dyżurze przychodzą złe 
wieści. Dzwoni mój brat, że jego dopiero co narodzony synek 
jest w stanie krytycznym. Leży na intensywnej terapii i grozi mu 
najgorsze. Według lekarzy zostało mu najwyżej pięć dni życia. 
Poważny problem z układem oddechowym nie daje dziecku naj-
mniejszej szansy. Mój bratanek jest nieuleczalnie chory? Ledwo 
się urodził, a już musimy go stracić?

Odkładam słuchawkę, oszołomiona tą wiadomością. Nawet dziś 
jeszcze słyszę swój głos: „Co mam robić? Powiedzcie mi!”. In-
tuicyjnie zaczynam działać. Przez wiele godzin klęczę na pod-
łodze, wykonując dłońmi różne gesty. Robię coś na swój sposób, 
tak jak umiem i czuję. Właściwie nie potrafię nawet określić te-
go, co robię, ale nie przestaję. Co to za gesty? Co to za dźwięki? 
Nie wiem, ale je wykonuję.

Następnego dnia dzwoni brat, a jego głos brzmi już zupełnie ina-
czej. Jego syn jest uratowany!



81

W drodze ku tworzeniu

BYĆ MOŻE SPOTKAŁAM go na polecenie wielkiego szczęścia? Je-
stem w Brukseli i biorę udział w jednej z jego konferencji. Słu-
cham przemawiającego Oliviera Masselota. Jego domeną jest 
energia kwantowa. Słowa, których używa, poruszają mnie do 
głębi.

Olivier nazywa moje własne doświadczenia. Pod koniec spo-
tkania chcę do niego podejść, ale jest tyle osób, które zamierzają 
zrobić to samo, że odpuszczam, myśląc sobie, że jeśli dane jest 
mi go poznać, stanie się to w odpowiednim momencie. Wracam 
więc do siebie, wzruszona tym, co mówił. Jego słowa wciąż we 
mnie rozbrzmiewają.

Niewiele później wyjeżdżam na południe, na szkolenie do Mont-
pellier. Ponieważ jestem niedaleko znanego mi ośrodka rozwoju 
le Hameau de l’Étoile, przeglądam ofertę warsztatów. Lada dzień 
rusza kurs Oliviera Masselota. Z przyjaciółką zasięgamy infor-
macji: jest już komplet. Niezrażona tym, udaję się na miejsce, 
ale w recepcji dostaję tę samą odpowiedź. W końcu pytam, czy 
może został jakiś wolny pokój. Chętnie zatrzymałabym się tutaj. 
Jest taki spokój i cisza. Zostały dwa łóżka w małym domku, dale-
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kim od wygód, ale lepsze to niż nic. I kiedy tak sobie konwersuję 
z panią z recepcji, pojawia się Olivier Masselot i pyta, o co cho-
dzi. Wyjaśniam mu, a on na to: „Dla pani znajdzie się miejsce, 
może się pani zapisać”.

Większość uczestników to psychologowie, psychiatrzy i specja-
liści w dziedzinie neurobiologii. Podczas zajęć odkrywam no-
wą rzecz. Uświadamiam sobie, że jest we mnie obszar na swój 
sposób dziewiczy, inny niż ten, który się zwykle opisuje. Tam, 
gdzie przeciętny człowiek gromadzi pamięć o przeszłości swojej 
i przodków, ja nie mam wspomnień ani nawet śladów po nich.

Wysuwam więc następujące przypuszczenie: jestem tak moc-
no osadzona w teraźniejszości, że nie gromadzę w sobie prze-
szłości. Innymi słowy: nie ciągnę za sobą starych historii, które 
mogłyby mnie zatrzymywać albo wręcz niszczyć. Jestem wolna 
od tego bagażu, a zatem lżejsza, dlatego łatwiej mi iść do przodu. 
Może żyję chwilą obecną tak bardzo, że reszta traci znaczenie?

I właśnie podczas zajęć Olivier tłumaczy, że widzimy to, do 
czego przykładamy wagę. Inaczej mówiąc, jeśli nie nadajemy 
znaczenia jakiejś rzeczy, nie dostrzegamy jej. Te słowa przemó-
wiły do mnie z niezwykłą siłą.

Po tym kursie przez jakieś dwa lata jeżdżę za Olivierem. Bio-
rę udział w jego zajęciach, uczestniczę w konferencjach wideo. 
Coraz więcej się od niego uczę (Olivier mówi o transurfingu). 
W każdym razie uczę się nazywać to, co dotąd wydawało mi się 
nie do wyrażenia słowami. Bardzo szybko nabieramy do siebie 
zaufania. Olivier powierza mi szkolenie grup, przeprowadzam 
konferencje wideo, zaczynam dzielić się wiedzą, którą mi prze-
kazał.



Z tej nauki zatrzymuję dla siebie możliwość nazywania tego, co 
widzę i czuję. Olivier mówi o energii kwantowej. Potrafię połą-
czyć to pojęcie ze swoim postrzeganiem świata.

Ogólnie rzecz ujmując, odkrywam, że moje widzenie jest (tak 
mi się wydaje) szersze i zarazem bardzo selektywne, bardziej 
wyostrzone. Niektórzy mówią tak o sokolim wzroku. Pola moż-
liwości otwierają się w momencie stwierdzenia: wszystkie ele-
menty są obecne, widzę więcej niż tylko ciało fizyczne. Łącząc 
neurobiologię z energią kwantową, dużo łatwiej mi wyjaśnić to, 
co dostrzegam.

Aby w najprostszy sposób opisać moje wychwytywanie świata, 
dodam, że widzę nitki, które tworzą materię. Kiedy pojawia się 
jakaś anomalia, wyłapuję te postrzępione czy wręcz zerwane. 
Dzięki takiej zdolności widzenia mogę czasem interweniować. 
Wchodzę z nimi w kontakt, żeby je zreperować lub – powiedz-
my – na nowo zestroić.

Współpraca z Olivierem pozwoliła mi wzbogacić moje spojrze-
nie, dać mu życie. Dziś już z pełną świadomością mówię o wi-
bracjach jak o prawdziwej nauce odczytywania świata wyostrzo-
nymi zmysłami.

Moja wiedza i umiejętności nie objawiły mi się z dnia na dzień. 
Są wynikiem okazji, które podrzuca życie, i spotkań z ludźmi. 
Uczę się zarówno od swoich nauczycieli, jak i poprzez własne 
codzienne doświadczenia. Każde spotkanie z człowiekiem jest 
ważne, a niektóre z nich zostawiają niezatarty ślad.
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